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Studentem zpracovaná bakalářská práce s názvem ,,Novostavba rodinného domu s dvěma

bytovými jednotkami v obci Trutnov" je plně v souladu a rozsahu se zadáním.

Navržena je novostavba rodinného domu s částečným podsklepenim a 2 nadzemními

podlažími včetně podkroví. Dům je se 2 býovými jednotkami, se samostatnými vstupy do

objektu. Konstrukční systém je stěnový, materiály na silikátové bázi. Zastřešení je tvořeno

sedlovou střechou na dřevěném krovu, který je proveden ve dvou výškových urovních a

rozdílných sklonech.

Připomínky a dotazv ke koncepčnímu řešení:

- Zdůvodněte způsob (trasu) vedení přístupové zpevněné plochy pro pěší.

- Lze nahradit venkovní vyrovnávací stupně u vsfupů do objektu např. rampou?

Připomínky a dotazy k dispozičnímu řešení:

- Považuj ete zavhodné umístění WC mísy v m. č. 1.03 proti dveřím?

- Vstup do kuchyně 1.06 by byl vhodný i přímo z chodby.
_ Bylo by možné v části suterénu ztídit prostor plnící funkci klasického sklepu?

- Koupelna2.02 _ objasněte důvody umístění všech zařizovacich předmětů pod šikminu

podkroví a využitelnost zbylé plochy koupelny?

- objasněte vstup do půdního prostoru ofuorem 600/800 mm. Bylo by možné tento

prostor půdy vyuŽít k nějakému odkládání věci? Nebylo by z tohoto důvodu vhodné

navrhnout zde pochozí skladbu podlahy?

Připomínky a dotazy k technickému řešení:
_ Situace _jak je zajištěno polohové osazení objektu? Jaké údaje jsou pro toto osazení

vyŽadovány zákony ČR?
_ objasněte důvody návrhu konstrukce spodní stavby z vodostavebného betonu a

souběžné vyuŽiti hydroizolačních PvC fólií. Znáte způsoby úprav v místech

pracovních sprír? Popište, jak bude v tomto konkrétním případě probíhat výstavba

s ohledem naza|ožení pod hladinou spodní vody.

- Jak budou odvodněny anglické dvorky?

- objasněte důvody pro rea|izaci instalačních prostorů šíře 200 mm ve všech

hygienických místnostech na celou šíři místnosti. Jak je to myšleno s tímto prostorem

v m. č. 1.03 u obvodové stěny _ okna?

- s jakými odsavači par uvažujete v kuchyních?

- Jak je zajištěno odvětrání WC m. č. 1.11? Případně kudy veden rozvod vZT?
- Nehrozí nevhodné sednutí zpevněných ploch před vstupy nazásypu?

- Jakjsou zajištěny pozednice proti kroucení od vodorovných reakcí krovu?

- Yaznice č. 1 má b;it provedena délky cca l2,8 m v jednom kuse?



- Detail soklu _ jak je XPS lepenolkotveno k PVC fólii? Roznášecí vrstva v podlaze o

tloušťce 30 mm je nedostatečná.

Připomínky a dotazy k zakreslovríní:
- Způsob označování místností neodpovída ČsN 0I3420.
- Úroveň,,nuly" se aktuálně označuje ,,+- 0,000oo nebo,,0,000"?
_ V řezu B-B' aC-C'není patrna hydroizolace nepodsklepené části.

- Jak ve výkresech rozeznat konstrukce ze železobetonu ,,obyčejného" a
vodostavebného?

- Popis prvkův technických pohledech není zcela dostatečný.

- objasněte způsob zakreslení sklopených řezů schodišťových ramen ve výkresech

stropů (strop nad lPP - něco přebývá, nad lNP _ něco chybí).

Připomínky a dotazy k textov]Ím částem. výpisům:

- Skladby _ v podlahách nedostatečné tloušťky roznášecí vrstvy z betonové mazaniny

(např. pouze 30 mm); pěnoqý polystyren není vhodný z hlediska šíření kročejového

hluku; objasněte užití EPS tl. l00 mm v podlahách oddělující shodně výápěné
prostory.

- Skladba Sl5 - proč na sádrokartonové desky provádíte sádrové omítky tl. 10 mm?

- Ve výpisech míchat mezi sebe okna a dveře není vhodné.

- sTZ _pouŽiváte pojmu stavitel _ kdo je tím myšlen?

- TZ _ jaký je rozdil mezi expandovaným a extrudovaným polystyrenem?

Předloženou bakalářskou prací student prokázal jeho širokou orientaci v navrhování

konstrukcí pozemních staveb. Projektové řešení zptacoval komplexně, doplnil jej množstvím

propracovaných detailů. Grafické zpracováni je též na velmi dobré urovni. Tím prokázal

schopnost samostatné tvůrčí práce.

Uvedené vytky pÍeváŽně neodkazují na zásadní nedostatky, jsou spíše charakteru méně

závažného' daného pravděpodobně především nedostatkem zkušeností, a vybízeji studenta

k zamyšlení naď navrženým řešením. Některé nedostatky jsou však zásadnějšího charakteru a

mohly by ovlivnit použitelnost či trvanlivost konstrukce.

Součástí bakalářské práce je seminární práce na téma hydroizolace spodní stavby a

konstrukcí bílých van.
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